NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
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PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

č.dodatku: NPÚ-ÚPS Praha/2003H117001-l/2016
č.j.: NPU-420/46568/2021

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2OO3H117OO]/2O16 (dále jen „Smlouva"),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami
Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2
IČO: 45308616
DIČ: CZ45308616
zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany")

PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") s ohledem na požadované
přepracování projektové dokumentace nezbytné k řádnému dokončení díla.

Na základě článku 13.2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H117001/2016, uzavřené dne
1. 3. 2017 se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku.
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č.dodatku: NPÚ-ÚPS Praha/2003H117001-l/2016
č.j.: NPU-420/46568/2021

II.

1.

Smluvní strany společně uvádí, že v průběhu realizace stavebních prací byly odkryty nové
archeologické nálezy na nádvoří hradu (historické schody), v důsledku čehož se upravuje
architektonické řešení této části stavby. To rovněž zasahuje do projektové dokumentace
expozic na základě Smlouvy, kterou je proto třeba v dotčené části přepracovat a upravit. Jedná
se o nezbytně nutnou změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.

2.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto
Dodatku pro Objednatele zajistí plnění spočívající v přepracování a doplnění projektové
dokumentace, a to v rozsahu, termínu a za podmínek níže sjednaných.

3.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto
Dodatku je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla.

III.
1.

Zhotovitel se zavazuje na základě tohoto Dodatku zajistit pro Objednatele práce spočívající
v přepracování a doplnění projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.1 Smlouvy, které jsou
blíže specifikovány v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 30. 3. 2021, která tvoří Přílohu č. 1
tohoto Dodatku (dále jen „Plnění Zhotovitele").

2.

Smluvní strany sjednávají, že hodnota Plnění Zhotovitele činí částku v celkové výši 29 640 Kč
bez DPH (dále jen „Cena"). Zhotovitel má nárok na úhradu Ceny po té, co Plnění Zhotovitele
řádně dokončí, Objednateli předá a odstraní případné vady, přičemž ostatní podrobnosti
ohledně fakturace a splatnosti Ceny jsou sjednány ve Smlouvě.

3.

Zhotovitel se zavazuje Plnění Zhotovitele dokončit a Objednateli řádně předat nejpozději do
osmi (8) týdnů ode dne doručení výzvy objednatele.

4.

V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Plnění Zhotovitele v termínu dle
ustanovení článku III. odst. 3 tohoto Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

IV.
1.

S ohledem na cenovou nabídku Zhotovitele ze dne 30. 3. 2021 na provedení prací na základě
tohoto Dodatku se cena v ustanovení článku IV. odst. 1 Smlouvy mění a nově zní takto:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:

182 840,00 Kč
38 396,40 Kč
221 236,40 Kč
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č.j.: NPU-420/46568/2021

S ohledem na cenovou nabídku -Zhotovitele ze dne 30. 3. 2021 na provedení prací na základě
tohoto Dodatku se ceny v ustanovení článku IV. odst. 2 Smlouvy mění a nově zní takto:
- projektová dokumentace dle bodu 2.1. SoD
- výkaz výměr a oceněný soupis prací dle bodu 2.1.4. SoD

109 640 Kč
18 800 Kč

3.

S ohledem na personální změny na straně Objednatele se níže specifikovaní zástupci
Objednatele uvedení v záhlaví Smlouvy mění a nově zní takto:

4.

S ohledem na personální změny na straně Objednatele se osoby pověřené Objednatelem
uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy mění a nově zní takto:

V.
1.

Tento Dodatek byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.

2.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté
omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto Dodatku není v hrubém nepoměru.
Tento Dodatek je pro obě Smluvní strany určitý a srozumitelný.

3.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

4.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.

5.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu
uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „(Ochrana osobních údajů".

Příloha:

PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
Bělehradská 199/70
120 00 Praha 2
IČ: 45308616

DIČ: CZ45308616

Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem,
ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

V Praze dne 23.2. 2021
Verze 30.3. 2021

Věc:

Nabídka na projektovou přípravu expozice v úrovni spojené DSP a DPS.

A) Akce:

NKP hrad Karlštejn, IROP
I. Expozice kamenických článků.

ad 1. Úprava expozice kamenických článků, podzemní prostory pod nádvořím purkrabství
(A, B) a objekt točitého schodiště v parkánu (C) dle zjištěného stavu po odkrytí.

Nabídka: (aktualizace PD - kamenických prvků)
V
-

úrovni spojené dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.
rozsah restaurování exponátu pro prezentaci
návrh soklu a způsobu kotvení
technické řešení dvou panelů
detaily soklů, kotvení a osvětlení
osvětlení
aktualizace výkazu výměr
Cena 24.640,00 Kč + DPH

B) Akce:

NKP hrad Karlštejn, IROP

ad II. Expozice vinařství na Karlštejně ve sklepení purkrabství (D).
ad III. Expozice tesařských a truhlářských prvků v suterénu Císařského paláce.

ad IV. Virtuální model hradu - areálu purkrabství.
- technické řešení projekce

Nabídka:
Aktualizace oceněného a neoceněného výkazu výměr.
Cena 5.000,00 Kč + DPH

